
Draaipoorten; automatisering: Esthetisch en functioneel

Indien uw schuifpoort relatief intensief open en dicht 
gestuurd wordt is een automatische poort aandrijving geen 
overbodige luxe. De afweging tussen handmatig gebruik of 
de aanschaf van een poortautomatisering wordt vaak 
bepaald door de volgende factoren;

* Veiligheid: Uw terrein dient ten alle tijden afgesloten te     
   zijn.
* Toegangscontrole: U wilt bepalen wie toegang mag             
   hebben tot uw terrein.
* Luxe: zonder enige inspanning kan de poort van afstand 
   worden geopend.

De schuifpoort Atlanta kan worden voorzien van een 
speciale poortaandrijving ontwikkeld conform Europese 
norm EN 13421-1. Het  speciaal geconstrueerde aandrijf 
portaal is geschikt om schuifpoorten elektrisch voort te 
bewegen tot een gewicht van 800 kg. In dit aandrijfportaal 
bevind zich de motor, intelligente sturingsprint en 
aandrijfwiel voor de poortvleugel. Ook alle noodzakelijke 
veiligheids- en beveiligingsonderdelen zijn in dit 
aandrijfportaal opgenomen. Door het toepassen van 
kopstijl beveiliging op de poortvleugel en afknel 
beveiligingen op het aandrijf portaal is uw veiligheid 
gewaarborgd. 

De schuifpoort is te openen middels een bijgeleverde 
sleutelschakelaar inclusief een noodstop knop. Ook bestaat 
de mogelijkheid te openen met een afstandbediening. 

Indien uw draaipoort een wezenlijk onderdeel vormt van 
uw terreinbeveiliging mag een automatische poort 
aandrijving niet ontbreken aan uw installatie. De afweging 
tussen handmatig gebruik of de aanschaf van een 
poortautomatisering wordt vaak bepaald door de 
volgende factoren;

* Veiligheid:              Uw terrein dient ten alle tijden
                                  afgesloten te zijn.
* Toegangscontrole: U wilt bepalen wie toegang
                                  mag hebben tot uw terrein
* Luxe:                       zonder enige inspanning kan de 
                                  poort van afstand worden geopend.

De draaipoort aandrijving kan worden geleverd in twee 
uitvoeringen ontwikkeld conform Europese norm EN 
13421-1. 

Bovengrondse aandrijving

Uiterst geschikt voor het automatiseren van bestaande 
draaipoorten. De aandrijving wordt gemonteerd aan de 
pilaster en de onderligger.

Ondergrondse aandrijving

Esthetisch zeer verantwoord en vandalisme ongevoelig. De 
aandrijving wordt gemonteerd in een ondergrondse 
fundatiebak. De achterstijl van de  poortvleugel wordt 
aangepast t.b.v. de aandrijving.

De draaipoort is te openen middels een bijgeleverde 
sleutelschakelaar inclusief een noodstop knop. Ook 
bestaat de mogelijkheid te openen met een 
afstandbediening. De voertuig beveiliging en de 
persoonsbeveiliging vind plaats d.m.v. detectielussen en / 
of fotocel beveiliging.


